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1  

اگز در ٍضَی ارتواسی صَرت را تِ قصذ ٍضَ ٍ دست را تذٍى قصذ در آب فزٍ تزدُ ٍلی ّز دٍ را تِ قصذ ٍضَ اس آب  

  تیزٍى تکشذ ٍضَی اٍ چِ حکوی دارد؟ 
 ( طحیح است. 1
 ًسبت بِ دست طحیح است.  (2
 ( ًسبت بِ طَرت طحیح است.3
 باطل است.( 4

74 1 1 

2  

شَد ٍ ًواس ظْز ٍ عصز را تا ّن  شَد، ٍ در تیي ًواس ظْز کخیزُ هی ای کِ تعذ اس ًواس صثح هتَسطِ هیهستحاضِ قلیلِ 

 کٌذ؟  رٍس جاری چٌذ هزتثِ غسل هیشَد، تزای اًجام ًواسّای شثاًِ خَاًذُ ٍ ٌّگام غزٍب قلیلِ هی
 ( دٍ هزتبِ 1
 ( سِ هزتبِ 2
 ( چْار هزتبِ 3
  ( پٌج هزتب4ِ

112 1 2 

3  

  در دٍ هَرد سیز، ٍظیفِ هکلف تِ تزتیة چیست؟

 هاًذ یا ًِـ شك دارد اگز ٍضَ تگیزد ٍقت تزای ًواس هی

     .شَدداًذ اگز ٍضَ تگیزد هقذاری اس ًواس تعذ اس ٍقت خَاًذُ هیـ هی

 ( ٍضَ ـ ٍضَ              2    ( تیون ـ تیون              1

 ( تیون ـ ٍض4َ     ( ٍضَ ـ تیون     3

183 1 1 

4  

حکن عذٍل اس ًواس عصز ٍ عشاء تزای کسی کِ پس اس ٍرٍد تِ رکَع رکعت چْارم هتَجِ شَد ًواس ظْز یا هغزتش را  

 ًخَاًذُ تِ تزتیة کذام است؟ 
 ٍاجب است. ـ ٍاجب است.  (1
 ( جایش ًیست. ـ ٍاجب است. 2
 ( جایش ًیست. ـ جایش ًیست. 3
  ( ٍاجب است. ـ جایش ًیست.4

267 1 4 

5  

اعتکاف هسافزی کِ تا ًذر رٍسُ در سفز، تِ ًیاتت اس ٍالذیٌش یك دقیقِ تعذ اس طلَع آفتاب در هسجذ جاهع شْز تِ  

 هاًذ، تِ چِ دلیل تاطل است؟  قصذ رجاء هعتکف شذُ ٍ چْار رٍس در هسجذ هی
 عذم جَاس اعتىاف در هسجذ جاهع بِ لظذ رجاء (1
 عذم اهىاى رٍسُ در سفز بِ ٍاسطِ ًذر (2
 عذم رعایت سهاى السم بزای تحمك اعتىاف (3
 عذم طحت اعتىاف بِ ًیابت اس دٍ ًفز (4

398 1 4 

6  

 در تحج سکات کذام گشیٌِ صحیح است؟ 
   چیش دیگزى بِ جاى آى گذارد.تَاى بزای خَد بزداشتِ ٍ  را ًویسوات وٌار گذاشتِ  (1
  هال تظزف وٌذ. بمیِتَاًذ در  وىًاگز سوات را اس هال دیگزش وٌار بگذارد،  (2
  آى تظزف وٌذ. ۀتَاًذ در بمیّ وىًاگز سوات را اس خَد هال وٌار بگذارد،  (3
 تَاى بزای خَد بزداشت ٍ چیش دیگزی بِ جای آى گذارد. هی (4

35 2 1 

7  
 کذام یك اس هعاهالت سیز تاطل است؟

 ی اجارُ دادُ شذُخزیذ ٍ فزٍش خاًِ (1
09 2 2 



 ی حزامفزٍختي ٍ اجارُ دادى خاًِ بزای استفادُ (2
 فزٍش واال بِ ووتز اس لیوت هعوَلی در بیع شزط  (3
 هعاهلِ سلف در طَرت هشخض وزدى سهاى خاص بزای تحَیل واال (4

8  

 شَد؟ کذام گشیٌِ اس شزایط شیز دادًی است کِ هَجة هحزهیت هی
 وَدن لبل اس دٍ سالگی اس دًیا ًزٍد.  (1
 سى اس شَّزی وِ طاحب شیز است، طالق ًگزفتِ باشذ.  (2
 رٍس شیز سیز بخَرد. اش، حذالل یه شباًِوَدن لبل اس دٍ سالگی (3
 دٌّذ، خالض بَدُ ٍ با چیشی هخلَط ًشذُ باشذ.دٍشٌذ ٍ بِ وَدن هیشیزی وِ اس سى هی (4

197 2 3 

9  
 تِ تزتیة چِ حکوی دارد؟ ،«چٌذ ًفز»ٍ  «یك ًفز»کاهل سگ تَسط  ساخت هجسوِ 
 ( حزهت ـ حزهت          2            ( حزهت ـ جَاس  1
 جَاس ـ حزهت (4            جَاس ـ جَاس     (3

292 2 1 

12  

 عوَی هیت ٍ پذر تشرگ هیت تِ تزتیة در کذام گزٍُ )طثقِ( اس ارث ّستٌذ؟ 

 دٍم ( سَم ـ 1
 دٍم ( اٍل ـ 2
 اٍل  ( دٍم ـ3
 سَم( دٍم ـ 4

333 2 1 

 


